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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Családi csomag

1650 Ft-ért!!!

2 felnõtt és 2 gyerekadag

Menü házhoz szállítás Zala megyében!

Nyugdíjas, kismama, egyedülálló,

vagy csak nincs ideje fõzni?
A megoldás mi vagyunk! Rendeljen Ön is!

Zala megyei településeken 570 Ft-tól

Hogy lehet ilyen olcsó? Ismerje meg titkunkat!

06/20/2599 457

www.atroplusz.hu

3 fajta menü kínálattal
Az ésÉszak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás

Zalaszentiván Község Önkormányzata
2014. augusztus 24 -én rendezi meg

a és
(Részletes program a 2. oldalon.)

XIV. Ifjúsági XVIII. Kulturális Találkozóját

Tavaly Gõsfán volt a találkozó. Felvételünkön a vasboldog-
asszonyi népdalkör.

Ünnepélyes köszöntõvel és
a mûsorával
vette kezdetét az idei hagyo-
mányos falunap jú-
lius utolsó szombatjának dél-
utánján a helyi kultúrházban
és annak környékén.

helyi daloskör

Lakhegyen

Falunap Lakhegyen
A kulturális programokon

fellépett még , aki
furulyázott a közönségnek,
majd a szomszédos

érkezett
csoport táncát jutalmazta

vastapssal a közönség. Nagy si-
kere volt hegedû
szólójának is, ahogy a vasbol-
dogasszonyi tánccso-
portnak, valamint

.
A falunap sztárvendége

és
, a Hevesi Sándor Színház

mûvészei voltak, akik egy dal-
csokorral lepték meg a he-
lyieket és vendégeiket.

Amíg a felnõttek a kultu-
rális mûsorok fellépõinek pro-
dukcióin szórakoztak, addig a
gyermekek a részükre felállí-
tott ugráló várban játszottak a
faluház udvarán.

A jó hangulatú falunapot az
idén is bál zárta Lakhegyen,
ahol több, mint százan mu-
lattak egészen hajnalig.

Kovács Zsófi

Vasbol-
dogasszonyból Dan-
cing

Tóth Beatrix

Group
népdalkör

egyesületnek

Debrei Zsuzsanna Both Gá-
bor

Zsuppán Beáta

A lakhegyiek hatalmas tapssal jutalmazták a kulturális prog-
ramok fellépõit.
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Pezetta Umberto

Egervári Ná-
dasdy-Széchényi-Várkastély Re-
neszánsz Látógatóközpont-
ban

Kato-
na Tibor, Seres Péter Varga
György

Gyerkó Gábor, Egervári
Estékért Alapítvány

fotóival
nyitották meg az ország elsõ
sajtógalériáját az

augusztus 1-jén.
Zsuppán Beáta, a várkastély

PR és sajtóreferense elmondta:
a galéria megnyitásával gesz-
tusértékû köszönetet kívánnak
mondani a médiában dolgozó
helyi szakembereknek, akik fo-
lyamatosan beszámoltak a vár
felújításáról és az azzal kapcso-
latos történésekrõl.

A sajtógalériában az újság-
írók, rádiósok és tévések vala-
mennyi nyilvános eseményen
egyben dolgozhatnak is, hi-
szen a hely kialakítása lehe-
tõvé teszi, hogy ott cikket ír-
janak, interjúkat készítsenek –
hangsúlyozta Zsuppán Beáta.
A sajtógalériában 2014. de-
cember 31-ig láthatók Pezetta
Umbero sajtófotói majd

és
alkotásai is helyet

kapnak.
az

titkára a

Az országban az elsõ
Sajtógaléria az Egervári Várkastélyban

sajtótájékoztatón arról számolt
be, hogy a nyári várszínházi
elõadásokat az eddigi 8 elõ-
adás során több, mint 4000
színházszeretõ látta az ország
minden pontjáról. Többek
között a Szellem a spájzban és
a Csakazértis szerelem dara-
bokat mutatta be a

társulata. Augusztus
21-én, 22-én és 23-án a Gül ba-
ba nagyoperettel zárul a 40.
jubileumát ünneplõ nyári vár-
színház Egerváron.

Gyerkó Gábor bejelentette:
idén

alpolgármestere zárja
le ünnepélyes keretek között a
nyári színházi évadot a vár-
kastélyban. Ez a momentum az
elsõ állomása lesz annak az
együttmûködésnek, amelyet a
vár vezetése a megyei jogú vá-
rossal kíván kötni annak ér-
dekében, hogy az Egervári Ná-
dasdy-Széchényi-Várkastély ré-
sze lehessen a megyeszék-
hely turisztikai és idegenfor-
galmi kínálatát felölelõ cso-
magnak.

Turay Ida
Színház

Balaicz Zoltán, Zala-
egerszeg

O.B.

Helyben is dolgozhatnak az újságírók.

HarmonikÁcs Együttes

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Az
és

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás

Zalaszentiván Község Önkormányzata
2014. augusztus 24 -én rendezi meg

a és

Zalaszentiván, sportpálya

:
Fellépnek:

Mini Manók Vasboldogasszony
Nagypáli Napraforgó Néptánccsoport
Orsós Ferenc roma tánc
Egervári L. Ált. Isk. Tagintézménye Zalaszentiván, hastánc
Gõsfai Picurok
Egervári L. Ált. Isk. Tagintézménye Zalaszentiván, moderntánc
Happy Feett tánccsoport Vasboldogasszony
Tõzike Népdalkör Zalaszentiván, népi játékok
Vajda József Népdalkör Gellénháza
Kovács Lívia népdalok
Dancing Group Vasboldogasszony
Nagykutasi Népdalkör
Balázs Henriett ének
Egervári Nyugdíjasklub
Vasboldogasszonyi színjátszók
Dollári Szépasszonyok
Vasboldogasszonyi felnõtt tánccsoport
Hóvirág Nyugdíjasklub Kemendollár
Lila Akác Dalkör Alibánfa
Csatári Citerazenekar
MutteRock
Semiramis Tánccsoport
Lakhegyi Daloskör
Zahira Hastánccsoport
Tóth Girl
Községi Népdalkör Egyesület Vasboldogasszony
Gõsfai Rozmaring Néptánccsoport
Pókaszepetki Nyugdíjasok Õszirózsa Dalköre
Bogdán Annamária ének

Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezõk a mûsorváltozás jogát fenntartják.

XIV. Ifjúsági XVIII. Kulturális Találkozóját

Helye:
12.30 Megnyitó:
Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke
Köcse Tibor, a társulás elnöke
Dormán Miklós, Zalaszentiván polgármestere

A tervezett kulturális program

18.00 óra Neoton koncert

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket



3Észak-Nyugat Zala2014. július

Iskolaszerek
augusztus 16-ig!

10 % engedménnyel

Közmunkával hegyi út
karbantartása

Nagypáliban a közmunka
program értelmes felhasználá-
sa keretében mintegy 2 km
hosszúságban került sor a
hegyi ingatlanokhoz vezetõ út
szegélyeinek karbantartására.
A munkavégzés során mintegy
4-5 fõ folyamatosan vágta, ir-
totta az út mellett felnõtt fákat,
bokrokat, amit a szomszédos
ingatlanokon felnõtt és túlsza-
porodott szegélyakác okozott.
A túlburjánzott szegélyzet le-
szûkítette a közlekedésre alkal-
mas utat, amely már baleset-
veszélyes volt. Az elvégzett
munkák által kiszélesedett a
közlekedõ útfelület, amely a
murvás útburkolat mûszaki
állapotában is javulást hozott.
Megszûnt az egynyomvsávos
közlekedés, ezáltal nem nyom-
vájusodik nagy mértékben az
út felülete (1. fotó).

Nagypáli hírmorzsák

Helyi termék bemutató
„barlang”

Az innovációs központ
szomszédságában a dombon,
egy olyan boltíves bemutató
hely készül, ahova mintegy 50
fõs csoportot tudunk asztal
köré ültetve, vendégül látni. A
csoportoknak bemutatják, a
környékbeli kistermelõk által
elõállított gasztronómiai ter-
mékeket, amelyek a pincete-
remben akár kóstolhatók is
lesznek. A kiállító térben elhe-
lyezett állandó termékekbõl
ajándékként vásárolni is lehet.
Az elkészült létesítmény a falu
lakói számára lehetõséget kí-
nál akár családi rendezvények
megtartására is. A hely szol-
gáltatását bõvíteni szeretnénk,
só- és fényterápiás techno-
lógiák alkalmazásával is. Ter-
mészeten a helyi gasztronómia
sem maradhat el a funkciók-
ból. A létesítmény Nagypáli

turisztikai programjának fon-
tos eleme lesz a jövõben. Ez a
fejlesztés is a megújuló ener-
gia felhasználásával és pályá-
zati forrás bevonásával valósul
meg (2. fotó).

Az elmúlt egy hónapban –
kihasználva a diákmunka pályá-
zati lehetõséget – 4 középis-
kolás és 1 felsõfokú képzésben
résztvevõ diákot foglalkozta-

Nyári diákmunka a faluban

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

tott az önkormányzat. A fiata-
lok a munkavégzésük során
szívesen vettek részt a faluban
nagymértékben megnöveke-
dett zöldfelületek, parkok kar-
bantartásában. A falu közterü-
letein lévõ információs és ut-
canév táblák éves karbantartá-
sa, festése is szerepelt az el-
végzett munkák között. Továb-
bá részt vettek az épületek
szebbé tételében is. 1 diák az
önkormányzati hivatal appará-
tusában tevékenykedett (3. fotó).

2211 33

A
keres lapjaihoz

(Zalatáj, Lenti és
Vidéke,

Zalalövõ és
Környéke,

Szentgrót és
Vidéke, Dél-Zala

Murahíd,
Észak-Nyugat

Zala, Közép-Zala)
olyan

megbízható
tudósítókat,

akik
elkötelezettek az
újságírás iránt, és

szívesen
beszámolnának

városuk,
falujuk jeles

rendezvényeirõl,
érdekes, értékes
munkát végzõ

polgárairól.
A feladat

ellátáshoz
fotózási ismeret

és
gépkocsi

használata
szükséges.

Jelentkezés:
Telefon:

92/596-936,
30/378-4465

e-mail: zalataj@
zelkanet.hu

zalatajkiado@
gmail.com

Zalatáj Kiadó

Tudósítónk
akarsz-e
lenni?!

Ha elolvasta, adja tovább!
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Bangó Lajosné, Mariska
néni

Alibánfa Czi-
ráki Imre

, mindenki Bangó mamája
július 26-án ünnepelte 100.
születésnapját. Ebbõl az alka-
lomból az egész falu nevében

polgármestere,
, valamint a képvi-

selõ-testület tagjai is köszön-
tötték.

Mariska néni most is jó
egészségnek örvend, ahogy
mondja, csak a lábai ne fájná-
nak, akkor nem lenne semmi
baja. A köszöntés után Bangó
mama hosszasan beszélt életé-
rõl, többek között arról, ho-
gyan került a tsz-be. Mivel férje

100 éves asszonyt köszöntöttek Alibánfán

a vasúton dolgozott, a terme-
lõszövetkezetben ledolgozott
nap után még az állatok gon-
dozása is Mariska néni feladata
volt. Arról, is mesélt, hogy öt
saját gyermeke mellett még egy
árvát is sajátjaként nevelt fel.

A polgármester nagy szere-
tettel invitálta az augusztus 2-
án tartandó falunapra, Mariska
néni megígérte, ha valamelyik
unokája elviszi, ott is lesz. A
képviselõk azzal köszöntek el,
hogy egy év múlva ugyanitt
találkoznak, Mariska néni 101.
születésnapján.

knl

A település vezetése is köszöntötte Mariska nénit.

A
Központ nyári diákmunka
programjának köszönhetõen

1 fiatal,
foglalkoztatására

kaptunk lehetõséget. A diák-
munkás azt a feladatot kapta,
hogy a településen élõ kis-
iskolások részére programokat
szervezzen.

A július elejétõl augusztus
elejéig tartó idõszakban kéz-
mûves foglalkozások és játszó-
ház várta az érdeklõdõket. A
programokon a falubéli gye-
rekeken kívül az itt nyaraló,
rokonokat látogató ifjúság is
jelen volt. Minden hétfõn, szer-
dán és pénteken a közösségi
házban gyûltek össze a részt-
vevõk. A kreatív foglalkozások

Zala Megyei Munkaügyi

Nemesapátiban Ko-
vács Lídia

Nyári szünet Nemesapátiban

keretében különféle anyagok-
ból készíthettek karkötõt,
nyakláncot és sok más apró-
ságot. A kézmûveskedés mel-
lett mindig jutott idõ a közös
játékra is. A kicsik részt ve-
hettek székfoglalójátékban,
szobortáncban és limbózásban
egyaránt. Jó idõ esetén lehe-
tõségük nyílt Nemesapáti dim-
bes-dombos tájának felfede-
zésére a hegyi séták, túrázások
keretében, ahol megismerked-
tek a növényzettel, az állatvi-
lággal és az útszélen álló ke-
resztek történetével, szerepével.

Az együtt eltöltött délutá-
non a gyerekek jobban meg-
ismerték egymást, jól érezték
magukat és így hasznosan telt
a nyári szünet.

Július 12-én tartották
az idei fa-

lunapot. A korábbi évekhez ha-
sonlóan most is a gyermeknap-
pal együtt rendezték meg az
eseményt, így délelõtt számos
ügyességi feladat, vetélkedõk,
arcfestés, és más szórakozási

Vas-
boldogasszonyban

Színes falunapi forgatag Vasboldogasszonyban

lehetõség várta a helyi gye-
rekeket.

Az önkormányzat próbálta
más szempontból is kihasz-
nálni az alkalmat, és betekin-
tést engedett a nemrég felújí-
tásra került épületekbe. Mint

polgármestertõlMazzag Géza

megtudtuk, jelentõs összeget
tudtak fejlesztésekre fordítani.
Mivel a településnek a felelõs
gazdálkodása miatt nem kellett
részesülnie a korábbi konszo-
lidációból, ezért az államtól
több millió forint plusz támo-
gatást kapott. Ennek köszön-
hetõen nyílt lehetõség többek
között a felújítására.
Itt nyílászárócsere, teljes belsõ
felújítás, valamint a homlokzat
újjávarázsolása valósult meg.
Szintén felújításra került a

helyet adó épület, valamint a
, és a hozzá tartozó

épületrészek is új fényükben
ragyoghatnak. Az érdeklõdõk
az épületek mellett az újonnan
vásárolt polgárõrautót is szem-
ügyre vehették. Mazzag Géza
elárulta, hogy a munkálatok
folytatódnak, és újabb épületek
újulnak meg a közeljövõben.

A falunap természetesen
egyéb programokat is tarto-

faluház

helytörténeti gyûjteménynek

könyvtár

gatott még a kilátogatók szá-
mára. Ugráló vár, lovaglási le-
hetõség és fõzõverseny is szí-
nesítette a napot. Természete-
sen a kulturális mûsor sem
maradhatott el, ahol a helyi és
környékbeli csoportok és
egyéni elõadók mutatták be
produkcióikat. Színpadra lé-
pett többek között a

, a
,

, , a gõs-
fai néptánccso-
port, az egervári , a

egy színdarab-
bal, valamint a egy
kínai tánccal.

Az amatõr csoportok után
következtek a vendégfellépõk.
Elsõként a bi-
zonyították fergeteges táncaik-
kal, hogy nem véletlenül sze-
repeltek sikeresen az egyik
kereskedelmi csatorna tehet-
ségkutató mûsorában. Õket

és mûsora
követte, végezetül pedig
adta elõ dalait a közönség nagy
örömére. A falunap idén is

bállal zárult.

Vas-
boldogasszonyi Népdalkör
Dancing Group Bogdán An-
namária Balázs Heni

Rozmaring
Muterock

helyi fiatalok
szülõk

Kutyakölykök

Éder Gabee Monita
Rony

Fá-
raó

Gazdag program várt a vendégekre.
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Az õsszel záruló önkor-
mányzati ciklusban
olyan településrendezési terv-
módosítást végeztek, amiben
megfelelõ iparterületi kialakí-
tással lehetõséget kívánnak
biztosítani a leendõ vállalkozá-
soknak. A településen erre a
célra elsõdlegesen a
felöli, határos ré-
szén jelölték ki a területet,
ahova be is jelentkezett egy
vállalkozó, aki hamarosan egy
raktár felépítésével munkahe-
lyeket is teremt Egerváron. Várha-
tóan a hónap végére kapja meg
a település a polgárõrség által
pályázaton megnyert kisbuszt.

– Megkezdõdtek a kultúr-
ház kivitelezési munkái, mely-
nél egyelõre a bontási folya-
matnál tartunk. Az épület
nagyterme régen sík területen
helyezkedett el, aztán építet-
tek egy mozilelátót bele, ami-
nek betonszerkezetét le kellett
bontani és alóla a földet ki-
termelni. A munkálatok során
új nyílászárót, új tetõt kap a
kultúrház és természetesen le-
cserélik a gépészeti és az elek-
tromos rendszert is. A presszó
továbbra is megmarad, csak a
kultúrház részeként mûködik

Egerváron

Vasvár
Lakheggyel

Megkezdõdött a kultúrház felújítása Egerváron
Munkahelyeket teremt a raktár felépítése

tovább. A nagytermet azért
100 fõ befogadására terveztük,
hogy a kisebb, tornatermet
még nem igénylõ összejövete-
leket, kulturális rendezvénye-
ket kényelmesen meg lehessen
ott tartani. Ide költözik a köz-
ségi könyvtár is, mely a nagy-
terem galériarészében, egy tár-
salgó mellett kap helyet. A kul-
túrházban raktárhelyiség, öltö-
zõ is elfér még és természe-
tesen a mozgáskorlátozottak is
könnyedén megközelíthetik
majd – számolt be

polgármester.
A közel 35 milliós felújítás-

nál a kivitelezõ személyére
közbeszerzési eljárást kellett
kiírni, melyen végül a

.-t hirdették ki gyõztesként.
Az

által be-
nyújtott pályázat számos felújí-
tást tartalmaz, ennek teljessé-
géhez az önkormányzat to-
vábbi 3 millió forinttal járult
hozzá. Az új kultúrházat a ter-
vek szerint legkésõbb szep-
tember végén adják át. A szom-
szédos épület, a sportegyesü-
let öltözõje szintén régóta fel-
újításra várt, a 7 millió forintos
beruházásra beadott pályázat-

Szijártó Jó-
zsef

Le-Ko
Kft

Egervári László Általános
Iskoláért Alapítvány

hoz a bajnokság végeztével
friss hatósági igazolásokkal
kellett megerõsíteni a pályá-
zati szándékot. A sportegye-
sület focistái idén, tartalék-
csapat nélkül, a megyei III.
osztály Közép-csoportjában sze-
repelnek majd. A temetõben
folytatódik a társadalmi mun-
ka, melynél csak az anyagkölt-
séget tudta pályázaton meg-
nyerni a település, így a mun-
kák attól függõen zajlanak,

hogy a lakosok mikor érnek rá
a kivitelezésre. A kerítés hátsó
része már elkészült, július utol-
só napjaiban is zajlik a sétány-
ra szánt kavics szétterítése. Az
önkormányzat eltökélt szándé-
ka, hogy az októberi választá-
sok elõtt papíron minden
munka befejezõdjön, hogy az
újonnan megválasztott képvi-
selõk tiszta lappal indulhas-
sanak.

Pataki Balázs

A bontással kezdõdtek a kultúrház kivitelezési munkái.

Az emberi élet sorsfordu-
lóit dokumentáló anyakönyve-
ket 1895 óta az állami anya-
könyvezés keretében, papír
alapon vezették. Külön, kézzel
írott könyvek szolgáltak a szü-
letés, a házasságkötés és a ha-
láleset anyakönyvezésére. Va-
gyis egy személy adatai több
alkalommal kerültek be a pa-
pír alapú anyakönyvekbe. Nem
csak születéskor, hanem akkor
is, ha házasságot kötött, gyer-
meke született, vagy elhalálo-
zott. Ebben a rendszerben az
adatokat az esemény helye,
például születés, házasságkö-
tés szerint lehetett lekérdez-
ni. Ez változott meg 2014. jú-
lius 1-tõl.

– A korábbi eseményalapú
nyilvántartást személy alapú
nyilvántartás váltja fel. Mindez
nem azt jelenti, hogy a hivata-
lokban õrzött anyakönyvek tel-
jes adattartalmát azonnal rög-
zítik az új elektronikus nyil-

Elektronikus anyakönyvvezetés

A jelenlegi alsónemesapáti dí-
szes anyakönyv.

vántartásba, hanem leegysze-
rûsítve azt mondhatjuk, ha va-
lakivel történik egy anyaköny-
vi esemény, akkor az elõzmé-
nyeket is – jogszabályban meg-
adott határidõn belül az arra
jogosult anyakönyvvezetõnek

– rögzíteni kell az elekronikus
nyilvántartásba. Egy példával
megvilágítva: ha valaki házas-
ságot kíván kötni, akkor az
anyakönyvvezetõ ebben az új
Elektronikus Anyakönyv rend-
szerben rögzíti a házassági
szándék bejelentését. A rend-
szer automatikusan üzenetet
küld a születés helye szerinti
anyakönyvvezetõnek és kéri,
hogy az érintett születési ada-
tait a papíralapú anyakönyvbõl
rögzítse az elektronikus anya-
könyvbe – fejtette ki

, anya-
könyvvezetõjeként.

Felmerül a kérdés: mind-
ezek a változások mit jelente-
nek az ügyfelek számára? Az
ügyfél bármelyik anyakönyvve-
zetõnél igényelhet anyakönyvi
kivonatot (nemcsak az ese-
mény helye szerint). Mint min-
den új rendszer, így az elektro-
nikus anyakönyvezés beveze-
tése is az elsõ idõkben nehéz-
ségekkel járhat együtt.

– Az ügyfelek türelmét kell
kérnünk, ha nem sikerül egy
okmányt a korábban megszo-
kott rövid idõn belül vagy

Simon
Margit Alsónemesapáti

azonnal kiállítani. Megszûnik
egy ünnepélyes szertartási
elem, a házassági anyakönyv
aláírása. Helyette bevezetésre
kerül az ún. házasságkötési lap,
amelyet a korábbi házassági
anyakönyvhöz hasonlóan a
házasuló feleken, a tanukon kí-
vül az anyakönyvvezetõ is aláír.
Azonban az elektronikus, on-
line anyakönyvi rendszer beve-
zetése nem jelenti azt, hogy a
házasulandó felek és a tanúk
együttes, anyakönyvvezetõ elõt-
ti személyes megjelenésétõl el
lehetne tekinteni, és az Inter-
net adta lehetõségeket kihasz-
nálva a házasságot a távollévõ
felek között is meg lehetne
kötni – hívta fel a figyelmet az
anyakönyvvezetõ.

P. B.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A hatvanas években még vas-
útvonal húzódott
határában a párhuza-
mos horhosban haladva. Pet-
hõhenye, és

között, nagyjából
egyenlõ távolságra, az egykori
nemesapáti bakterház helyétõl
nem messze egy

Pethõhenye
Zalával

Nemesapáti Alsó-
nemesapáti

izraelita te-

Rendbe teszik a régi zsidótemetõt
Hasznos diákmunka Pethõhenyén

metõ nyomaira bukkantak. A
napokban egy lelkes csoport
vette gondozásba a területet.

– Mindannyian Zalaeger-
szegre járunk iskolába, s már
régóta jó kapcsolatban va-
gyunk egymással. Sokszor ki-
rándultunk erre, láttuk a nagy
gazt, az elhanyagoltságot. Kér-

deztük sok helyen, milyen sí-
rok vannak itt, aztán meg-
tudtuk, hogy régen zsidóteme-
tõ volt itt. Az önkormányzat
révén lehetõségünk nyílt nyári
diákmunkára, és választhat-
tunk több ötlet közül. Végül a
temetõ felújítása, környezeté-
nek és a síroknak megszépí-
tése mellett döntöttünk. Elõ-
ször be sem lehetett ide jönni,
de most már szépülget a te-
rület. Ha hamarabb végzünk
itt, akkor a régi malom környé-
két is szeretnénk kicsit rendbe
tenni. Szeretjük ezt a munkát,
kint vagyunk a természetben,
kellemes idõben, csendes he-
lyen tudunk dolgozni – árul-
ták el izgatottan a diákok.

A

és alkotta csa-
pat elõször a gyomtól tisztítot-
ta meg a területet, majd a sír-
kert határának kijelölését köve-
tõen következett a kertlábak
helyének kifúrása. A harmadik
napon már a kerítés osz-
lopainak elhelyezésével fogla-
latoskodtak a diákok. Az elha-
nyagolt sírokat az évek során
belepte a por, a moha. Ezeket
megtisztítva héber sírfeliratok
(olykor egy-egy magyarul is ol-
vasható), nevek bukkantak elõ.
Egykoron, 1898-ban Deutsch
Benedeknét, született Rosen-
berger Katalint, 1908-ban pe-
dig Rehberger Aladárt is ide
temették. Július végére a régi
sírkertet parkosítják, dísznövé-
nyeket ültetnek, a munkálato-
kat megörökítve emléktáblát
helyeznek el, a bejáratnál dí-
szes kapu õrzi majd az el-
hunytak nyugalmát.

– Nagy örömünkre szolgál,
hogy az idén meg tudtuk hir-
detni a diákmunkát. Elsõ kör-
ben elutasították a pályázatot,

Herczeg Nikoletta, Szed-
lár Rebeka, Nagy Roland, Her-
czeg Alexandra, Deák Georgi-
na Deák Gergõ

de a Miniszterelnöki Hivatallal
folytatott levelezést követõen
végül mégis elindulhatott a
program. A temetõ rendbeté-
tele nagyon jó választás volt a
gyerekek részérõl. Két éve már
ültettünk ide 66 tuját, amit saj-
nos a vadak lerágtak, emiatt a
vadásztársasággal is egyeztet-
tünk. Ez a falu se volt mentes a
vallási nézeteltérésektõl, csalá-
dok tûntek el a haláltáborok-
ban. Ezáltal a temetõnek is
megszûnt a gondozása, nem
tudom, hogy a fennmaradt sí-
rokon található nevek alapján
fellelhetõ-e hozzátartozó. A
munkák végeztével meghívjuk
ide a zalaegerszegi zsidó hit-
község vezetését, és az esetle-
ges hozzátartozókat, ezzel is
példát szeretnénk mutatni a
jövõ nemzedékének, a mai fia-
talságnak. A temetõ rendbeté-
teléhez hozzájárultak helyi vál-
lalkozók, valamint Nemesapáti
és Alsónemesapáti önkor-
mányzatai is. Szeretnénk a Za-
la-partot és az egykori malom
környékét is rendbe tenni. Va-
lamikor a Zala folyó vízjogi en-
gedélye a gróf Festetics-család
birtokában volt, mára ez a jog
Keszthely városra szállt át. A Za-
la mindenkori folyása, tisztasá-
ga meghatározza a Balaton víz-
minõségét, ezért fordultunk
levélben Keszthely alpolgármes-
teréhez, hogy a Balaton-parti tele-
pülésekkel összefogva segítsék
munkánkat, hogy közösen meg-
tisztítsuk a folyót – fejtette ki

polgármester.
A hat diák két hétig dolgo-

zik a falu szolgálatában, több-
ségüknek ez az elsõ munkája.
Sokszor próbálkoztak már Za-
laegerszegen munkát keresni,
de a várostól 10 kilométerre
élõ vidékiként sehonnan sem
kaptak pozitív választ. Örülnek
az önkormányzat által nyújtott
lehetõségnek, az itt keresett
pénzt mindannyian félrete-
szik. Dolgoznának még másutt
is, de a nyár végét pihenéssel
szeretnék tölteni.

Deák István

Pataki Balázs

A diákoknak tetszik, hogy nyári szabadidejükben hasznos
munkát végezhetnek.

Keresik az esetleges hozzátartozókat.

Nagypáli Község Önkor-
mányzata Leader pályázatot
nyert a település központjá-
ban egy park és egy bemu-
tatóhely kialakítására, önkén-
tesek bevonásával. Az önkén-
tes munka célja, hogy az em-
bereket a közös munka által
még közelebb hozza egymás-
hoz, valamint erõsítse a tenni
akarás tudatát, a közös munka
gyümölcsét az emberekben.

Az önkéntesek közremû-
ködésével a megvalósult be-
ruházásnál szakmai napot

Park és bemutatóhely Nagypáliban
– Önkéntesek bevonásával

szervezett az önkormányzat.
A projekt együttmûködés ke-
retében valósult meg az ön-
kormányzattal karöltve. A be-
ruházás megvalósulásával az
önkormányzat még nagyobb
figyelmet fordít az önkéntes-
ség fontosságára. A közösségi
élet és a környezeti tudatfor-
málás helyszínéül szolgáló te-
matikus látványpark, pihenõ-
park többfunkciós feladato-
kat lát el. Egyrészt a lakosság
és a látogatók mindennapos
rekreációs igényét elégíti ki.



Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)

VELENCE és szigetei

GÖRÖG KÖRÚT: üdülés a festõi TOLOI-öbölben

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG másképp

PRÁGA-KARLOVYVARY

BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa

Kulturális körutazás Nyugat-MACEDÓNIÁBAN

TÖRÖK körút, a kultúra és a természet csodája

RÓMA, az örök város: Orvieto-Tivoli-Assisi

(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Szept.10-14. 71.900 Ft/fõ

Szept. 12-14. 44.500 Ft/fõ

Szept. 14-22. 111.900 Ft/fõ

Szept. 17-21. 74.500 Ft/fõ

Szept. 26-28. 34.900 Ft/fõ

Okt. 2-5. 52.900 Ft/fõ

Okt. 3-5. 45.900 Ft/fõ

Okt. 15-19. 79.900 Ft/fõ

Okt. 16-25. 187.900 Ft/fõ

Okt. 22-26. 79.900 Ft/fõ

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Szombathely: 94-311-134 Lenti: 92-551-061

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Hazánkban évente 25 ezer
ember hal meg, azaz minden
30. percben hirtelen szívmeg-
állásban kórházon kívül. A be-
tegek 30 %-a nyilvános helyen
lesz rosszul, túlélési esélyeik
ez esetben nem túl kecseg-
tetõek, hiszen újraélesztésükre
az elsõ pár percben van a leg-
nagyobb esély. A beavatkozás
sikerét a gyors felismerés, a
hamar megkezdett újraélesz-
tés, illetve a minél gyorsabban
rendelkezésre álló defibrillá-
tor készülék jelenti. A nyári
hõség pedig csak növeli a
rosszullétek számát és nagyon
igénybe veszi az emberi szer-
vezetet.

Errõl beszélgettünk
, a

Zala Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szervének szakigazgatási
szerv vezetõjével, és

, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Hatósági Fõosz-
tály osztályvezetõjével.

Hor-
váthné dr. Paizs Terézzel

Ritecz Ba-
lázzsal

– 2013 decemberében de-
fibrillátorokat helyeztek el a
Zala megyei kormányabla-
kokban. Mindez komoly elõre-
lépésnek számít a kormány-
ablakokba betérõ ügyfelek

Defibrillátor a Zala megyei kormányablakokban – minden esetre
egészségügyi biztonságának
fenntartása érdekében, hiszen
a nyári hónapok hosszan-
tartó hõsége során gyakorib-
bak a rosszullétek is…

– Pontosan milyen hatás-
sal van a tartósan magas nyá-
ri hõmérséklet az emberi szer-
vezetre?

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Sajnos, ez valóban így alakul,
hazánkban is egyre gyakoribbá
vált az átlaghõmérsékleti érté-
kek emelkedése, a kimagasló
hõmérsékleti értékek tartó-
sabb fennállása, amit még sú-
lyosbít a magasabb páratarta-
lom, a magas éjszakai hõmér-
séklet.

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– A magas nyári hõmérséklet,
a tartós hõség kedvezõtlen ha-
tással van mindenkire. A me-
leghez való alkalmazkodás min-
denkit megterhel. A napszú-
rástól kezdve a hõgutáig kü-
lönbözõ súlyosságú tünetek
jelentkezhetnek. A hõhullá-
mok a legnagyobb veszélyt az
idõsekre, a kisgyermekekre, a
krónikus betegségben szenve-
dõkre és a fizikai munkát vég-
zõkre jelentik. A hõséggel, a
kánikulával kapcsolatos meg-

betegedés és halálozás kocká-
zata a 60 éven felüliek között a
legmagasabb, közülük is a kró-
nikus szív-érrendszeri beteg-
ségekben, a cukorbetegségben
szenvedõket sújtja a leginkább.

Ritecz Balázs: – Az automa-
ta külsõ defibrillátorok mo-
dern, megbízható, számítógép-
vezérelt eszközök, melyek se-
gítségével a segélynyújtó ké-
pes lesz a bajba jutott beteget
biztonságosan újraéleszteni.
Természetesen a defibrillátor
használatához nélkülözhetet-
len bizonyos szintû elsõsegély-
nyújtói és újraélesztési ismeret.

Ritecz Balázs: – Ez így igaz.
Jelenleg Magyarországon a
mentõautók zömében ez a
típus található, így a mentõ
személyzete az elektródokat a
betegrõl való levétele nélkül
tudja csatlakoztatni egy másik
készülékhez, és azonnal foly-
tatni a már megkezdett újra-
élesztést. Ezzel idõt, „életet”
nyerve. És ez által a mi képzett
kormánytisztviselõink is így
tudják alkalmazni, ha szükség
lenne rá.

Ritecz Balázs: – A defib-
rillátor használatával kapcsola-
tos elsõsegélynyújtói és újra-
élesztési képzést a Zala Megyei
Kormányhivatal felkérésére a
Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi Kar Zalaeger-
szegi Képzési Központja biz-
tosította. A képzésekben össze-
sen 40 zalaegerszegi és nagy-
kanizsai kormánytisztviselõt
oktattak a megfelelõ defibril-

– Mennyire megbízhatóak
a kormányablakokban meg-
található defibrillátorok?

– A félautomata defibril-
látor beszerzésével a kor-
mányhivatal, a mentõegy-
ségek azon többségéhez csat-
lakozott, amelyek az életek
megmentéséhez ezt a termék-
családot választották.

Milyen képzésben vettek
részt a kormánytisztviselõk?

látor használatra és újraélesz-
tési módszerekre az elmúlt év
novemberében és decemberé-
ben. Az oktatást Ladányi Ibo-
lya Otília, a zalaegerszegi men-
tõállomás mentõtisztje tartotta.

Ritecz Balázs: – Szerencsé-
re még nem volt rá példa,
eddig nem kellett alkalmazni
õket.

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Fel kell készíteni az elsõse-
gélynyújtásra kijelölt dolgozó-
kat arra is, hogy felismerjék és
kezelni tudják a hõség okozta
túlzott igénybevétel, a hõguta
tüneteit (kifejezetten kipiroso-
dott és forró arc, szapora szív-
verés, fejfájás, hányinger, rosz-
szullét, súlyosabb esetben áju-
lás, eszméletvesztés stb.). Szük-
ség esetén a munkát azonnal
hagyják abba, keressék fel a
pihenõhelyet, igényeljék az
elsõsegélynyújtást vagy orvosi
ellátást. Kánikula idején a leg-
fontosabb, hogy mindenkinek
ügyelnie kell a rendszeres
és fokozott folyadékbevitel-
re, mely szükség szerint a szo-
kásos mennyiség többszöröse
is lehet.

– Szükség volt-e már a
defibrillátorok használatára
az elmúlt fél évben?

– A defibrillátor segítségé-
vel tökéletesen fel lehet ké-
szülni a vészhelyzetekre az év
minden szakában, de mi az,
amire feltétlenül oda kell fi-
gyelni a nagy melegben a
munkahelyeken is?

Ritecz Balázs

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Horváthné dr. Paizs Teréz
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Társaságban, amikor ki-
derül, hogy konyhatervezés-
sel és gyártással foglalko-
zom, gyakran felteszik a
kérdést: – És fõzöl is?

Legtöbben ilyenkor azt a
választ várják, hogy nem.
Ezért ilyenkor mindig a
családtagjaimra nézek, hogy
õk válaszoljanak. Érzem, tõ-
lem nem lenne hihetõ a vá-
lasz. Rendre válaszolnak is:
– Nem csak fõzni, de sütni
is szokott.

Erre a válaszra senki sem
számít. Megdöbbennek. A
társaság nõtagjai elkezde-
nek furcsán méregetni, a
férfiak tekintetébõl kiér-
zem: na, ez sem normális.
Azért, hogy oldjam a hely-
zetet, elmagyarázom: – nem
olyan nagy dolog, ki kell
mérni az anyagokat, a keve-
rõgép összekeveri, berakom
a sütõbe és kész. Nekem ez
pihenés, mert egészen mást
csinálok.

A férfiak ilyenkor meg-
nyugszanak: na, jó, ha pi-
henés, akkor még belefér,
ezzel még nem ástam alá a
férfitársadalom tekintélyét.

És mit szokott sütni? –
kérdezik a társaság nõtagjai
továbbra is hitetlenkedve –,
mert a sütés azért nem
olyan egyszerû, mint ahogy
elõadtam.

A lányom ilyenkor egy-
bõl közbeszól: Apa sütött
már 1 cm-es tortát! Újabb
döbbenet. A társaság nõtag-
jai gondolkozni kezdenek,
vajon milyen süti lehet ez,
mert ilyenrõl még nem is
hallottak.

A férfiak itt már elve-
szítik a fonalat. Ez már cuk-
rászat – gondolják. Mielõtt,
mint cukrász, a mennybe
mennék, mosolyogva hozzá-
teszem: – Egyszer elfelejtet-
tem a sütõport hozzátenni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Az 1 cm-es torta

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001

Erdély

sep-
siszentgyörgyi

Balló Árpád

Mikes Kelemen
Líceumban
egervári

Bukaresti Fõisko-
lán

Gábor Dé-
nes Fõiskola Sepsi-
szentgyörgyi Tago-

… Ami-
kor kimondjuk a
nevét, mindig vá-
gyakozással teli ér-
zés fog el bennün-
ket. Akik jártak
már ott, vissza-
mennének, akik
még nem, úgy ter-
vezik, hogy életük
során egyszer min-
denképpen elláto-
gatnak oda. A

szü-
letésû
1968 õszétõl 2004
õszéig fizika sza-
kos tanárként, fe-
lesége gyógypeda-
gógusként tanított
a

. Az
gyerekek

Árpi bácsija négy
évig dolgozott a

és hét évig ve-
zette a

Székelyföldrõl költöztek az óhazába, Egervárra

zatát is.
– A családunk 1944-ben

szétvált, édesanyámék hárman
voltak testvérek, mindhárom
lány elmenekült az oroszok
elõl. Debrecenben utolérte
õket a front, édesanyám vissza-
menekült a nagyszülõkhöz. A
másik két lány Magyarorszá-
gon maradt, egyik nénikém 97
éves és Zalaegerszegen él. Lá-
nyaink 1989-90-ben települtek
Magyarországra, így a felesé-
gemmel arra a döntésre ju-
tottunk, hogy öreg korunkra
szeretnénk a szeretteinkhez
közel lenni. Egerváron talál-
tunk egy takaros portát, amit
kicsinosítottunk és 2004 ok-
tóberében mi is Magyaror-
szágra költöztünk – emlékezik
vissza a szabadidejében ide-

genvezetést is vállaló tanár-
ember.

A mai országhatáron túl élõ
magyarok közül sokan vissza-
vágynak az anyaországba, a kö-
zelmúltban többen is felvették
a magyar állampolgárságot.
Balló Árpádék helyzete egy-
szerre szerencsés és kivételes,
hiszen õk a magyar katonák
Romániából történõ kivonu-
lása, azaz 1944. szeptember 12.
elõtt, még magyar állampol-
gárként láthatták meg a napvi-
lágot. Az 1947-es párizsi béke-
szerzõdéssel lezáruló második
világháború elvette volna az
állampolgárságukat, viszont
akik az említett dátum elõtt
születtek, azok kérhették és
vissza is kapták jogosultsá-
gukat.

Három évvel ezelõtt keres-
ték meg elõször az iskolától,
hogy segítsen összeállítani egy
Erdélybe kalauzoló pályázat
programját. A kirándulás olyan
jól sikerült, hogy az egerváriak
azóta évente visszatértek Szé-
kelyföldre. Az idei négynapos
túra is érintette Sepsiszent-
györgyöt és környékét,

, a 1848/49-es szabad-
ságharc emlékhelyeit, valamint
a vidék természeti kincseit,
beleértve a Gyilkos tavat és a
Békási szorost. A szálláslehe-
tõséget mindig a líceum biz-
tosította a magyar turistáknak.

– Amikor ideköltöztünk,
felajánlottam a segítségem, hi-
szen harminchat évig kint ta-
nítottam. A Mikes Kelemen Lí-
ceumnál 1991-tõl én vezettem
a testvériskolai kapcsolatokat,
így már volt tapasztalatom a
két ország közti kommuni-
káció, közös pályázatírás terén.
A feleségemmel azt mondjuk,
hogy amióta itt élünk, szabad-
ságon vagyunk. Részt veszünk
az egervári szabadegyetem
összejövetelein, ahol idõnként
elõadást szoktam tartani. Az
egész világon élnek volt tanít-
ványok, akik olykor megkeres-
nek, írnak az Interneten –
meséli Balló Árpád, akinek fe-
lesége gyönyörû kertet alakí-
tott ki az udvarban.

Õsszel lesz tíz éve, hogy
Egerváron élnek, a jubileumra
különleges emléket készít: két,
saját kezûleg faragott kopjafát
szeretne állítani a kertben. A
díszes emlékoszlopokra ráke-
rül a nevük kezdõbetûje, a ta-
nult ember, illetve a feleség
jelképe, a székelykereszt és a
tíz év szimbólumát jelölõ ko-
rong is. A tartószerkezetet Sep-
siszentgyörgy és Egervár fara-
gott címere díszíti majd.

Csík-
szeredát

Pataki Balázs

Balló Árpád a jubileumi kopjafa tervekkel.



Az Európai Gazdasági Térség államainak területére
történõ beutazás joga az alábbi okmányokkal gya-
korolható:

Személyazonosító igazolvány

Útlevél

Ideiglenes személyazonosító igazolvány
Azonnal, 30 napos érvényességi idõvel állítják ki

1. érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
2. érvényes útlevéllel, vagy
3. érvényes ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal.

• 0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1 500 Ft.

• 14-65. életév között 1 500 Ft a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami ille-
tékmentes.

• Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.
• 65. életév felett illetékmentes a kiállítása, kivéve, ha a

polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1 500 Ft.

• Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.

• 0-18. életév között 2 500 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges mindkét szülõ személyes jelenléte, valamint az
anyakönyvi kivonat.

• 18-70. életév között 5 év érvényességi idõre 7 500 Ft, 10
év érvényességi idõre 14 000 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
bemutatása, ennek hiányában a születési (házassági) anya-
könyvi kivonat.

• 70. életév felett 2 500 Ft az alapilleték, és automatikusan
10 év az érvényességi idõ.

• Útlevél kiállítása során lehetõség van gyorsított eljárásra
az alapilleték mellett igazgatási szolgáltatási pótdíj befi-
zetésével.

• 24 órás eljárás pótdíja 39 000 Ft, kizárólag a KEKKH
személyes ügyfélszolgálatán: 1133 Budapest, Visegrádi utca
110-112. intézhetõ.

• 3 napos eljárás pótdíja 29 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.

• 7 napos eljárás pótdíja 19 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.

amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes kártya
formátumú vezetõi engedéllyel, vagy útlevéllel, vagy abban az
esetben, ha a magyar állampolgár elsõ személyazonosító
igazolványát kéri.

• Kiállításához szükség van a születési (házassági)
anyakönyvi kivonatra.

• Az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásával
egy idõben a személyazonosító igazolvány adat felvételezése
és gyártásba adása is megtörténik, ami 21 nap (plusz a pos-

1.

2.

3.
• ,

tázás ideje) alatt érkezik meg a kiválasztott okmányirodába.
Az eljárás illetéke 1 500 Ft.

Zala megyében 7 okmányiroda, valamint 3 okmányirodai
feladatokat ellátó kormányablak található.

Letenyén, Nagykanizsán, Zalakaroson, Keszthelyen, Pacsán, Za-
lalövõn Zalaszentgróton okmányiroda, Zalaegerszegen, Lentiben, és
Hévízen okmányirodai feladatokat ellátó kormányablak mûködik.

• Az Európai Unió tagállama: Ausztria, Belgium, Bulgária,
Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,

Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxem-
burg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Por-
tugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia,

• az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes más állam: Izland, Liechtenstein, Norvégia,

• Svájc, amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térség-
nek, de az Európai Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerzõ-
dés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában
azonos jogállású.

Okmányirodák és okmányirodai feladatokat ellátó
kormányablakok elhelyezkedése Zala megyében:

Az alábbi országok tagjai az Európai Gazdasági Tér-
ségnek (EGT):

Horvát-
ország,

Módosultak a határátlépés szabályai

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával

Ekler Elemér
Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

Az
égisze alatt mûködõ

július 12-én ötödik
alkalommal szervezte meg a
családok, közösségek sport-
napját. A programhoz együtt-
mûködõ partnerként ezúttal is
a csatlakozott a helyi

, a
, az

és a
Ezen a napon

az egészséges életmódé, a
sporté volt a fõszerep, a falu
határában reggel nyolc csapat
részvételével játékos túraver-
seny indult az Avas-hegy völ-
gyében.

– Minden korosztálynak ké-
szültünk ügyességi, sportos és
szellemi feladatokkal, a hét
állomáshelyen dolgozóink és
az iskola pedagógusai várták a
résztvevõket. Népszerû volt a
kézmûves foglalkozás, az asz-
faltrajz verseny és a házi fo-
cibajnokság is. A gyerekek na-
gyon élvezték, hogy a (nagy)szü-
lõkkel, pedagógusokkal együtt,
vagy ellenük versenghettek. A
sportnapon fõként olyan csa-
ládok, közösségek vettek részt,

Apáti Iskoláért Alapít-
vány Vár-
lak Tanoda

önkor-
mányzat roma nemzetiségi
önkormányzat Alsónemes-
apáti Sport és Ifjúsági Egye-
sület Csertán Sándor Ál-
talános Iskola.

Családok, közösségek sportnapja Apátiban
amelyek elõzõleg ismerték a
Tanoda munkáját, közösségét,
programjait, bízunk benne,
hogy az új „tanodásokkal” ki-
egészülve legközelebb még
többen leszünk. A fiatalok él-
vezik, ha viszontlátják magu-
kat a közösségi rendezvények
felvételein, amivel közelebb
lehet õket csalogatni a progra-
mokhoz. Ezúton is köszönjük a
partnerszervezetek munkáját,
akiknek köszönhetõen ismét
emlékezetes napjuk volt a gye-
rekeknek – emelte ki

polgármester.
A feladatokat és a progra-

mot iskolaigaz-
gató-helyettes, ta-
nodai mentor és

tanodai tanár állították
össze, akik már a sokadik si-
keres rendezvényen vannak
túl. A csapatokat egyaránt
megdolgoztatták a krumpli-
szedõ, gyógynövény felismerõ,
vízmerõ és talicska-szlalom fel-
adatok, melyek közé a szer-
vezõk próbáltak népi játékokat
is csempészni. A túrát köve-
tõen a táborozóhelyen a gye-
rekeket a Várlak Tanoda piz-
zával várta, a kisebbségi ön-

Balaton
Józsefné

Fehér Attila
Major Zsolt

ifj. Balaton
József

kormányzat pedig az üdítõt
biztosította számukra. A nap
végén mindenki gyõztesként
mehetett haza, a csapatokat a
helyi vállalkozók felajánlásai-
ból értékes ajándékokkal ju-
talmazták.

Nyáron a szabadidejüket
töltõ gyerekeknek a Várlak

Tanoda és az Alsónemesapáti
Önkormányzat is biztosít el-
foglaltságot, így sportnapokat,
kézmûves foglalkozásokat, ke-
mencés kenyérsütéseket egy-
aránt szerveznek számukra. A
település falunapját idén au-
gusztus 16-án tartják.

Pataki Balázs

Ismét emlékezetes napjuk volt a gyerekeknek.

A
verseny immár több mint

két évtizede Magyarország leg-
sikeresebb környezetszépítõ
versenye, a megmérettetést
idén huszonegyedik alkalom-
mal hirdették meg. A környe-
zetszépítõ verseny eddigi kate-
góriái módosultak, az önkor-
mányzatok május végéig öt ka-
tegóriában jelentkezhettek: fa-
lu 2000 fõig, falu 2000 fõ
fölött, város 50 000 fõig, város
50 000 fõ fölött és Budapest
kerületei. A verseny fõdíja ha-
zánk képviselete a 2015. évi
Európai Virágos Városok és
Falvak Versenyében (Entente
Florale Europe) két település
számára. Térségünkbõl

Virágos Magyarorszá-
gért

Kispáli

Országos és helyi virágosítási verseny Kispáliban

is megméreti magát a prog-
ramban, ahol tavasszal az ima-
háznál és a település központ-
jában magyar nemesítésû ró-
zsákat, májusban egynyári vi-
rágokat ültettek. A településen
július 28-án járt a kéttagú
szakmai zsûri.

– A zsûri értékelte a zöld-
felületek állapotát, minõségét,
a lakosság felkészültségét, az
önkormányzat közremûködé-
sét, a rendelkezésre álló terve-
ket. A program nevétõl túlmu-
tatóan már nem csak a virá-
gosítás volt fontos szempont,
hanem egy általános benyo-
más keltése a településrõl, köz-
tisztaságról, fenntarthatóság-
ról. Idén teljesen új szempon-

tokat vizsgáltak, így a zsûrinek
is összetettebb feladata volt.
Mi a kétezer fõ alatti falvak
kategóriájában indulunk, ahol
még mindig nagy különbsé-
gek vannak a települések lehe-
tõségei között. A verseny vég-
eredménye õszre várható –
számolt be

, Kispáli polgármestere, aki
korábban jómaga is zsûri-
tagként szemlélte a program-
ban résztvevõ térségi telepü-
léseket.

Június 30-ig lehetett nevez-
ni Kispáliban „Az én kisker-
tem” programra, melynek ke-
retében a Virágos Magyaror-
szág program szakmai zsûrije,
Horváth Zsuzsanna polgármes-
terrel közösen értékelte a be-
nevezett hét kertet is. A leg-
szebb kert díjára pályázók kö-
zött virágos, illetve vetemé-

Horváth Zsuzsan-
na

nyeskertek, komplett udvarok
egyaránt szerepeltek. A tulaj-
donosok rövid „tárlatvezetés”
formájában mutatták be büsz-
keségüket.

– Mindegyik kert egyedi és
különleges volt, valakinél a
veteményes adott új ötleteket,
másik helyen a komplett kert
kialakítása történt magas szín-
vonalon, másutt egyes növény-
fajtákból volt nagyobb gyûjte-
mény és akadt, ahol a családi
összejövetelek kerti sütödéje
díszelgett a ház végében –
osztotta meg tapasztalatait a
városi fõkertészként is dolgo-
zó polgármester.

A helyi mozgalom ered-
ményhirdetését szeptember-
ben, várhatóan a szüreti fesz-
tivállal és az Ifjúsági Klub ava-
tásával egy idõben tartják.

P.B.

A családok takaros udvarokat mutattak a zsûrinek.
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft

Gyermek belépõ : 1 500 Ft
Családi belépõk:

(2 felnõtt + 2 gyerek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyerek): 6 800 Ft
(2 felnõtt + 4 gyerek): 7 500 Ft

(3-14 éves korig)

Íróasztalok forgószékekFt-tól, Ft-tól

nagy választékban, többféle színben.

7 600 8 100

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Kuckó gyerekszék

Iskolakezdési akció!

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Tanulóasztal


